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 Zápis z 
 

 
    

  
 

   06. 10. 2021 

 
  
Přítomni: schůze PV je usnášeníschopná – zachyceno v elektronické komunikaci se členy PV. 
Jednání formou PER ROLLAM. Hlasování proběhlo v souladu s čl. 3 jednacího řádu Programového výboru 
MAS.  
 
Prezence účasti: na hlasování se podílelo 7 hlasujících řádných a náhradních členů Programového 
výboru MAS, z toho: VS – 3 členové, SS - 4 členové. 
 
 
 
 

1. Hlasování PER ROLLAM ve věci navýšení alokace 16. výzvy MAS Zubří 
země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (IV.) 
 

 

 
 
 

1. Schválení navýšení alokace 16. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (IV.) 

• Dne 29.4.2021 byla uzavřena 16. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (IV.). V rámci 
této výzvy obdržela MAS Zubří země 2 projekty, které kladně prošly hodnocením formálních náležitostí 
a přijatelnosti i věcným hodnocením.  
 

Registrační číslo projektu Žadatel Název projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016189 
Město Nové Město 
na Moravě 

CYKLOSTEZKA ul. Nečasova, NMNM - 
Nová Ves, I. etapa 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016214 
Město Nové Město 
na Moravě 

CYKLOSTEZKA UL. NEČASOVÁ - UL. 
ŽĎÁRSKÁ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

 
• Vzhledem k nahlášenému střetu zájmů a podepsání etických kodexů na jednání č. 2/2021 ze dne 

15.6.2021 byla z el. jednání vyloučena řádná členka Programového výboru Ing. Soňa Ošmerová. Dále 
nebyl e-mail zaslán ani členům Programového výboru, kteří nebyli přítomni na jednání č. 2/2021 ze 
dne 15.6.2021 a nepodepsali etický kodex. 
 

• Celkové způsobilé výdaje obou projektů jsou ve výši 7 467 795,92 Kč. Původní alokace výzvy (CZV) je 
ve výši 4 570 798,28 Kč, aktuálně dostupné prostředky, které jsou k dispozici v opatření SCLLD, 

jednání Programového výboru MAS č. 3/2021 

formou per rollam  
 

Termín 

Program schůze 
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konkrétně 2.2.2 Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy, kam daná výzva 
spadá, jsou ve výši 6 411 099,28 Kč. 

 
• Z Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD ve verzi 1.4 (zahrnující znění později 

zapracovaných Metodických dopisů 32 a 33), konkrétně kap. 5.3, vyplývá, že Programový výbor může 
rozhodnout o navýšení výzvy, pokud výzva nebyla vyhlášena na celou alokaci opatření. To znamená, že 
může rozhodnout o navýšení alokace výzvy do výše celkových způsobilých výdajů na opatření strategie 
CLLD. Toto navýšení musí být provedeno před samotným výběrem projektů a jejich předání 
k závěrečnému ověření způsobilosti. 
 

• Vzhledem k velké administrativní náročnosti při zpracování IROP výzev, možnosti vypsat poslední 
výzvu IROP do 15.11.2021 a snaze o maximální dočerpání alokací na SCLLD, navrhuje kancelář MAS 
navýšit alokaci výzvy o maximální aktuálně známou částku ušetřených prostředků ze zrealizovaných 
finálně proplacených projektů tak, aby bylo možné pokrýt co nejvyšší způsobilé výdaje přijatých 
projektů. MAS navrhla navýšit alokaci 16. výzvy MAS Zubří země, o.p.s.–IROP–Cyklodoprava–(IV.) 
o 1 840 301 Kč na 6 411 099,28 Kč. Modifikovaný text 16.výzvy IROP je doložen k zápisu jako veřejná 
příloha č. 1, přičemž červeně označené datum platnosti na začátku dokumentu bude modifikováno dle 
schválení dokumentu Řídícím orgánem. 

 

 Usnesení 3-1/2021:  
Programový výbor schvaluje navýšení alokace 16. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – 
Cyklodoprava – (IV.) z 4 570 798,28 Kč o 1 840 301 Kč na 6 411 099,28 Kč, aby bylo možné 
pokrýt co nejvyšší způsobilé výdaje podaných projektů. 
 

 Všichni pro – schváleno 
 
 

 
Zapsala:  Lada Scherrerová     ...................................................................... 

 

 

 

        ..................................................................................................

                            Miloš Brabec, předseda Programového výboru 


